
 
 
 

 SOFTPANEL Akoestische wandpaneel voor sportzalen 

 
Het SOFTPANEL is een special  akoestisch paneel voor sportzalen. Per module gemaakt met een hoge 
akoestische waarde en specifiek bedoelt voor die situaties waar juist lage wandpanelen dienen te worden 
toegepast. Het paneel is daarom ook speciaal bedoelt voor het absorberen van akoestische laagfrequent en 
zgn. 'flutter' problemen in sport- en gymzalen. Het paneel is stootvast en impactbestendig.  
Het 55 mm dikke paneel bestaat uit een basis van een houten frame met rondom een softtouch omranding van 
stevig schuim en heeft een vulling van hoogwaardig en tevens stootvast en flexibel absorptiemateriaal. Het 
paneel is rondom voorzien van een rekbare en stootvaste stoffering. De panelen worden rechtstreeks en 
onzichtbaar tegen de bouwkundige achterwandconstructie bevestigd. 
 
 

Toepassingen: 
 SOFTPANEL panelen zijn uitstekend toepasbaar in sportzalen en gymzalen met een laagfrequent en flutter 
probleem en ruimtes waar impact bestendige panelen noodzakelijk zijn. Door de opbouw van de panelen 
worden personen eveneens beschermd tegen het vallen of stoten tegen harde en/of ruwe wandvlakken. 
 
Eigenschappen: 
- Akoestische waarde tot 0.95 
- Stootvast, balvast en impactbestendig 
- Soft touch look en feel  
- Verend karakter  
 Prijzen: 
- projectmatig prijs op aanvraag 
 
Afmetingen:  
- Paneeldikte 5,5 cm 
- bxh 125 x 200 /240 cm  
 - maatwerk mogelijk 
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Montage :  
- rechtstreeks tegen de wand 
- panelen worden tegen elkaar gemonteerd 
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